
 

 

Ata de Reunião da Comissão de Moralidade Pública da Ordem dos Advogados do 1 

Brasil – Subseção de Blumenau, realizada em 15/09/2022, às 19h, na sede da 2 

Ordem dos Advogados do Brasil – Subseção de Blumenau, na Rua dos Advogados, 3 

nº. 180, bairro Água Verde, na cidade de Blumenau, Estado de Santa Catarina. 4 

Quorum: Presentes o Coordenador da Comissão Dr. Nelson Luis Testoni, o 5 

secretário ad hoc Dr. Washington Luiz Godinho Wendler e os membros Dr. Flávio 6 

Busatto Paganini, Dr.ª. Mylene Duriex Pera; Dr.ª. Raquel Gripa e Dr. Rodrigo 7 

Diego Jansen. Justificaticaram ausência: Dr. Bruno Luiz Andreani Petters, Dr. 8 

Edegard Mathias Tarouco e Dr. Claudio Celio de Camargo. Convocação: 9 

Reunião previamente agendada de acordo com calendário estabelecido pela 10 

Comissão. Convocação feita pelo Coordenador, por Whatsapp enviado em 11 

13/09/2022. Ordem do dia: 1) leitura e deliberação da Ata da reunião anterior 12 

ocorrida em 11/08/2022; 2) Leitura e votação do Parecer elaborado pelo relator 13 

Dr. Flávio Busatto Paganini referente os Projetos de Lei Complementares nº. 14 

2133/2022 e 2135/2022, que foram aprovados em regime urgência pela Câmara 15 

Municipal de Vereadores de Blumenau; 3) Assuntos Gerais. Dando início aos 16 

trabalhos o  Coordenador da Comissão de Moralidade Pública, certificou-se de 17 

que todos os presentes haviam recebido o e-mail enviado em 13/09/2022, com o 18 

Parecer elaborado pelo relator Dr. Flávio Busatto Paganini, e com o pedido para 19 

que o mesmo fosse lido e analisado. Diante da confirmação de que todos os 20 

presentes receberam o Parecer, leram e estavam de acordo, necessitando apenas 21 

de alguns poucos esclarecimentos pontuais que seriam abordados no momento 22 

oportuno, o Coordenador da Comissão de Moralidade Pública, antes de dar início 23 

a Ordem do Dia, informou que foi convidado a participar da última reunião 24 

ocorrida com o OSBLU e a Câmara Municipal de Blumenau em 16/08/2022 e que 25 

doravante a Comissão de Moralidade Pública possivelmente passará a participar 26 

das reuniões mensais do OSBLU com a Câmara Municipal, aguardando apenas 27 

confirmação da diretoria do Osblu. Na sequência, foi lida pelo Coordenador da 28 

Comissão a ordem do dia,  iniciando pela leitura da Ata da reunião do dia 29 

11/08/2022, a qual foi aprovada pelos presentes por unanimidade. Em seguida o 30 

Coordenador da Comissão passou para o item 2 da ordem do dia, a leitura e 31 

votação do Parecer elaborado pelo relator Dr. Flávio Busatto Paganini. Sendo 32 

passada a palavra ao Relator Dr. Flávio, este também se certificou de que todos 33 

os presentes haviam lido o Parecer e iniciou a leitura resumida do mesmo. 34 

Quanto ao conteúdo do Projeto de nº. 2133/22, foi abordado, dentre outras coisas, 35 

o fato de divergência entre os horários em que se deu o protocolo digital e físico 36 

de entrada do projeto na Câmara e a falta de justificativas mais plausíveis para 37 

a entrada do projeto para a votação no chamado sistema do 38 

“urgente/urgentíssimo”. Abordou ainda o Dr. Relator o fato de ter ocorrido 39 



 

 

criações de novas funções e também extinções de outras com a extinção do cargo 40 

de 6 gerentes e 4 assessorias. Informou ainda que o Dr. Claudio Celio de 41 

Camargo,  forneceu um estudo sobre os regimes de aprovação de projetos de lei 42 

que modificaram a estrutura do Poder Executivo, o que contribuiu para a 43 

elaboração do Parecer sob análise. Após as argumentações apresentadas pelo 44 

Relator de como funciona o trâmite dos projetos de lei na Câmara, no que foi 45 

acompanhado pelos  conhecimentos e explanações apresentadas pelo Dr. Rodrigo 46 

Diego Jansen, principalmente quanto a questão do protocolo e da apresentação 47 

de projetos chamados de urgentes e de urgentíssimos, seguido da informação de 48 

que já houve projeto de lei para derrubar o trâmite deste tipo de procedimento 49 

para aprovação de Projetos de Lei. Causou estranheza aos participantes da 50 

reunião, o trâmite e aprovação do referido projeto de Lei nº. 2133/2022, de forma 51 

tão célere. Em seguida o Dr. Flávio fez rápido resumo do que consta em seu 52 

parecer sobre o Projeto de Lei nº. 2135/2022 e informou que constatou que no 53 

Portal da Transparência da Câmara Municipal havia o registro do Projeto, mas 54 

diferentemente do que ocorreu com o Projeto de Lei 2133/2022, neste Projeto de 55 

Lei nº. 2135/2022, não havia o anexo instruído com o processo físico, o que limitou 56 

a sua análise. Nisto o Dr. Rodrigo Diego Jansen explanou que existe em tese uma 57 

possibilidade de descobrir o impacto financeiro total destas criações de novos 58 

cargos, dizendo que é possível pelo estatuto identificar quanto ganham os 59 

ocupantes de cargos em comissão chamados de CC1, CC2, CC3, etc., visto que é 60 

a Lei quem estipulará qual o subsídio de cada ocupante destes cargos. Dr. Rodrigo 61 

em conjunto com Dr. Washington, sugeriram que fosse alterada a forma 62 

gramatical de um dos questionamentos a serem apresentados para a PMB 63 

quanto a conveniência para a criação de tais cargos e a real necessidade disto 64 

tramitar na Câmara pelo regime “urgente/urgentíssimo”. O Dr. Rodrigo informou 65 

que em 28/09/2022, às 09:00 h irá na reunião do Conselho Municipal de 66 

Transparência e Controle Social, participando da reunião na condição de 67 

conselheiro representante da OAB/Blumenau. Informou ainda, que leu na coluna 68 

de um repórter do município, que o Sr. Prefeito da cidade de Blumenau, teria ido 69 

em viagem novamente para a Alemanha, mas agora com passagens pagas por 4 70 

dos patrocinadores da Oktoberfest. Por fim, o Dr. Relator resumiu seu parecer, 71 

no sentido de que os questionamentos que deverão ser realizado tanto para a 72 

Câmara de Vereadores como para a Prefeitura Municipal de Blumenau, serão os 73 

mesmos, no intuito de ser esclarecido a questão da urgência na criação de tais 74 

cargos, e qual o impacto financeiro destes cargos para o município, visto que 75 

houve a criação de 6 novos cargos de diretores que não existiam. Dito isto o Dr. 76 

Coordenador colocou em votação o Relatório, o qual foi aprovado por 77 

unanimidade entre os presentes. Foi ainda decidido de comum acordo, que apesar 78 

da aprovação dos presentes, será enviado por e-mail o parecer aos membros da 79 



 

 

Comissão que não puderam estar presentes, para que estes possam analisá-lo e 80 

se manifestar, ou não, a respeito do mesmo num prazo razoável de, ao menos, 48 81 

horas. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião às 82 

20:21h do dia 15.09.2022, lavrando-se a presente ata que após lida e aprovada, 83 

vai assinada, por mim secretário, bem como pelo coordenador desta Comissão. 84 

Blumenau, 15 de setembro de 2022. 85 

 86 

Nelson Luís Testoni                                        Washington Luiz Godinho Wendler 87 

      Presidente                                                               Secretário “ad hoc” 88 

 89 


